Pro-Konzervatórium, n.f.
974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 27, tel. (048) 4123214,fax (048) 4124 656
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________

Výročná správa
za rok 2017

v Banskej Bystrici, 29. marca 2018
Vypracovala: Marta Buckulčíková
Schválil: Mgr. Aleš Solárik, ArtD.

I.

Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu
k účelu fondu

Poslaním neinvestičného fondu Pro-Konzervatórium,n.f. je:
1. podpora aktivít Konzervatória J.L. Bellu zameraných na skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu žiakov (odborné vzdelávacie kurzy, prednášky zamerané na
výchovu mládeže, študijné pobyty študentov, a pod.) ako aj pomoc pri organizácii a
finančnom zabezpečení kultúrnych verejno-prospešných školských i mimoškolských
podujatí:
13.1.2017

Účinkovanie žiakov komorného orchestra, tanečného odboru a oddelenia hry na bicích
nástrojoch na plese mesta BB v hoteli Lux

14.1.2017

Účinkovanie žiakov komorného orchestra a žiakov tanečného odboru Konzervatória
Jána Levoslava Bellu na plese mesta Detva v Dome kultúry Detva

27.1.2017

Organizačné zabezpečenie: Ples žiakov Konzervatória J.L.Bellu v Beniczkého dome
v B. Bystrici

7.2.2017

Šansónový večer – účinkovanie žiakov hudobno-dramatického odboru v klube HaD
v Banskej Bystrici

9.2.2017

Večer súčasného tanca 2 – tanečné predstavenie žiakov Konzervatória a Základnej
umeleckej školy. Projekt bol podporený z dotácie Mesta B. Bystrica

9.2-2017

Výnimočný koncert výnimočných hudobníkov v aule SZU v B. Bystrici, účinkovali
pedagógovia: Michal Červienka, Martin Budinský, Róbert Ragan, Peter Solárik

8.3.2017

Kolaudačný organový koncert vo Veľkej koncertnej sále Konzervatória J.L.Bellu

8.3.2017

Muzikálové predstavenie „Mrzne Mrázik“ – v kine Kultúra Krupina, účinkovali žiaci
odboru hudobno-dramatického umenia

21.3.2017

Muzikálové predstavenie „Mrzne Mrázik“ - v Robotníckom dome v B. Bystrici, projekt
bol podporený z dotácie Mesta B. Bystrica

25.3.2017

Koncertné vystúpenie žiakov Miešaného speváckeho zboru v kultúrnom dome Nový
Tekov pri príležitosti Dni obce

27.3.2017

Deň učiteľov – pri tejto príležitosti v programe účinkovali žiaci Miešaného speváckeho
zboru a sólisti v Divadle J. G. Tajovského Zvolen

2.5.2017

Koncert žiakov tanečného odboru v Divadle Štúdio tanca v Banskej Bystrici bol
uvedený v rámci osláv 25.výročia založenia školy

3.5.2017

Radničný koncert žiakov a pedagógov na Radnici v Cikkerovej sieni realizovaný
v rámci osláv 25.výročia založenia školy

4.5.2017

Chrámový koncert speváckych zborov a orchestra v Katedrále sv. Františka Xaverského

5.5.2017

Slávnostný koncert pri príležitosti 25.výročia založenia školy v Štátnej opere v B.B.
Účinkovali žiaci všetkých odborov spolu s Komorným orchestrom a speváckymi zbormi

23.5.2017

Predstavenie Mať „Filipa“ je dôležité... bolo realizované v Robotníckom dome
v B.Bystrici. Projekt bol podporený z dotácie Mesta B. Bystrica

29.5.2017

Muzikálový večer – záverečné predstavenie žiakov odboru hudobno-dramatické umenie
v Divadle Štúdio tanca

9.6.2017

Noc kostolov –na tomto podujatí účinkovali 4 žiaci z organovej triedy vo Farskom
kostole Nanebovzatia Panny Márie v B. Bystrici

17.6.2017

Dni mesta BB na Námestí SNP v B.Bystrici účinkovali žiaci Komorného orchestra,
speváckych zborov, komorné telesá a sólisti, žiaci odboru tanec a hudobno-dramatické
umenie

21.6.2017

Operné fragmenty „Figarova svadba“ –vystúpenie žiakov vo Veľkej koncertnej sále

20.-22.9.17

Spoluorganizátor Svetového cimbalového kongresu v B.Bystrici. Zúčastnili sa viacerí
žiaci a pedagógovia z oddelenia hry na cimbale, organizačne zabezpečovali kongres
v spolupráci s neinvestičným fondom

17.10.2017

Posedenie pri spoločnom stole seniorov Poniky –kultúrny program pre seniorov v obci
zabezpečili žiaci z odboru hudba

9.12.2017

„ Mrzne Mrázik“ – muzikálové predstavenie uviedli žiaci v novootvorenom Termináli
v B.Bystrici

10.12.2017

Vianočný koncert sólistov a žiakov organového oddelenia v Evanjelickom kostole
Poniky

14.12.2017

Adventný koncert Speváckych zborov, Komorného orchestra a sólistov Konzervatória
J.L.Bellu vo farskom kostole Nanebovzatia P.Márie v Banskej Bystrici

18.12.2017 – Adventný koncert Speváckych zborov, Komorného orchestra a sólistov Konzervatória
J.L.Bellu vo farskom kostole vo Zvolene
20.12.2017

Tanečný večer v Divadle Štúdio tanca – účinkovali žiaci tanečného odboru

2. Ďalším poslaním fondu v zmysle štatútu je umožnenie účasti študentov školy na
domácich i zahraničných interpretačných súťažiach a festivaloch. Prispeli sme
predovšetkým na cestovné, stravné a účastnícke poplatky študentom:
15.-17.2.2017 Súťaž študentov konzervatórií v komornej hre v B.Bystrici, absolútnemu víťazovi bola
udelená odmena.
19.-21.3.2017 Súťaž študentov konzervatórií v hre na husliach v B.Bystrici, občerstvenie poroty,
stravné a odmena absolútnemu víťazovi.
7. – 9.4.2017 na Súťaži Priestor pre talent na Súkromnom Konzervatóriu v Topoľčanoch sa
zúčastnilo 16 žiakov, príspevok bol poskytnutý na cestovné.
10. – 12.5.2017 na Festivale Ivana Ballu v Dolnom Kubíne sa zúčastnili 3 žiaci z gitarovej triedy.
Príspevok bol na účastnícke poplatky.
12.5.2017 – Celoslovenská akordeónová súťaž v Kremnici. Zúčastnili sa 2 žiaci, príspevok na
účastnícky poplatok.

24. – 28.5.2017 – Medzinárodná cimbalová súťaž vo Valšskom Meziříčí nás reprezentovalo 6 žiakov
z cimbalovej triedy. Príspevok bol poskytnutý na účastnícke poplatky.
19. – 21.10.2017 na Medzinárodnom festivale poézie vo Valašskom Meziříčí nás reprezentoval žiak
S.Juhász. Príspevok bol poskytnutý na cestovné a ubytovanie.
21. – 26.11.2017 – Medzinárodná súťažná prehliadka pantomímy žiakov konzervatórií, vysokých
umeleckých škôl a akadémií Slovenska a Čiech – Liptovský Mikuláš . Zúčastnili sa 4 žiaci z
odboru hudobno-dramatického umenia. Príspevok bol poskytnutý na účastnícke poplatky.
27. – 29.11.2017 na Prehliadka mladých slovenských organistov Bratislava nás reprezentovali 4 žiaci
z oddelenia hry na organe. Príspevok bol na ubytovanie a poplatky.
17. – 18.12.2017 na Medzinárodnej akordeónovej súťaži vo Viedni (Rakúsko) nás úspešne
reprezentovali 2 žiaci. Príspevok bol poskytnutý na cestovné.
Ďalšie podporené aktivity:
15.3.2017
Exkurzia ŠVK Matejov dom B.Bystrica vstupné 111 zúčastnených žiakov
15.3.2017
Exkurzia Múzeum SNP B.Bystricia, vstupné 24 žiakov
30.3.2017
Exkurzia pamätný dom J.G.Tajovského Tajov, vstupné 42 žiakov
10.4.2017
Predstavenie Peter Black, aula SZU B.Bystrica, vstupné 101 žiakov
24.9.2017
Divadelná Nitra – predstavenie „Black Woods“ – vstupné 14 žiakov HDU
3.10.2017
Koncert v rámci BHS Bratislava , koncert Nemeckej mládežníckej filharmónie,
zúčastnilo sa 45 žiakov. Príspevok na dopravu autobusom
16.–20.10.17 Festival „Tvorivé dni pre Vás“ v Divadle Štúdio tanca. Príspevok na účastnícke poplatky
pre 27 žiakov.
16.11.2017 Divadelné predstavenie Heroes v dome Misijného hnutia B.Bystrica , zúčastnilo sa 134
žiakov, príspevok na vstupné
6.12.2017
Predstavenie „Ťapákovci“ – aula SZU B.Bystrica, vstupné 73 žiakov

3. Poslaním fondu je aj pomoc pri zabezpečení lepšieho materiálneho vybavenia
školských umeleckých súborov pre realizáciu umeleckých aktivít.
V roku 2017 Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici oslávilo 25.výročie založenia
školy Pri tejto príležitosti zorganizovalo sériu koncertov od 2.5.2017 – do 5.5.2017. Vydaná bola kniha
Banskobystrické konzervatórium v náklade 400 ks, doplnené boli viaceré kostýmy: sukne pre
Dievčenský spevácky zbor, košele pre komorný spevácky zbor, kostýmy pre odbor tanec.
Finančné prostriedky boli poskytnuté z Úradu vlády SR, ako účelová dotácia na projekt „Organizácia
kultúrnych podujatí pri príležitosti 25.výročia založenia konzervatória“.
Spoluorganizátorom a príjemcom dotácie bol neinvestičný fond Pro-Konzervatórium,n.f., ktorý si
zároveň pripomenul 20.výročie založenia fondu.
V roku 2017 žiaci tanečného odboru a odboru hudobno-dramatického umenia realizovali niekoľko
verejných koncertov. Pri tejto príležitosti boli doplnené kostýmy pre tanec: šaty, sukne, rekvizity a pod.
využité boli pri realizácii projektu „Večer súčasného tanca 2“ a projektu Mať „Filipa“ je dôležité...

4. Ostatné aktivity:
26.6.2017 – Stolnotenisový turnaj žiakov v priestoroch školy. Príspevok bol na vecné ceny víťazom.
V prospech neinvestičného fondu boli venované prostriedky z organizovania: Dní otvorených dverí,
ktoré sa konali 11.2.2017, 18.2.2017, 4.11.2017 a 11.11.2017, organizačného zabezpečenia koncertov
študentov Akadémie umení, ktoré sa konali od 7.3.2017 – do 28.4.2017 a SZUŠ Lavuta.
Rozhodnutím správnej rady neinvestičného fondu bol zriadený Podporný štipendijný fond pre
umelecky perspektívnych žiakov Konzervatória J.L.Bellu. Projekt má presne stanovené ciele
a kritériá priznania štipendia.Mimoriadne štipendium v r.2017 bolo poskytnuté celkovej výške:830,- €.

Finančné ukazovatele:

II. Ročná uzávierka a vyhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých
Príjmy v hodnotenom období:

31.950,84 €

Výdavky v hodnotenom období:

30.293,27 €

Povinnosť overenia auditorom nevznikla.

III. Prehľad príjmov
1. Dary a sponzorské príspevky:
Darca:

suma:

účel:

Rotary club, B.Bystrica

500,00 €

Na podporu talentov. žiakov v zmysle štatútu

Dary rodičov žiakov a zamestnancov školy

8.825,50 €

Príspevky rodičov na ISIC karty

1.050,00 €

Dotácia z rezervy predsedu vlády SR

10.000,- €

Na „organizáciu kultúrnych podujatí pri
príležitosti 25.výročia založenia Konzervatória

Dotácia Mesta B.Bystrica

1.000,- €

Projekt „Večer súčasného tanca 2“

Dotácia primátora Mesta B.Bystrica

1.500,- €

Projekt „Mrzne Mrázik“

Dotácia Mesta B.Bystrica

600,- €

Projekt : Mať „Filipa“ je dôležité....

spolu dary a príspevky:

23.475,50 €

2. Príjmy z vlastných činností (organizovania kultúrnych vzdelávacích, spoločenských aktivít):
Deň otvorených dverí:

432,00 €

Koncerty a verejné vystúpenia študentov

5.905,40 €

spolu:

6.337,40 €

3. Príjem z 2% dane :

1.638,84 €

4. Predaj vlastnej literatúry:

499,10 €

S p o l u príjmy:

31.950,84 €

IV. Hodnotenie celkových výdavkov
Výdavky neinvestičného fondu v hodnotenom období boli vo výške: 30.293,29 €
z toho:
- výdavky na správu fondu: 1.255,46 € čo predstavuje 4,14% z celkových výdavkov.
- výdavky na zabezpečenie účelu: 29.037,83 €.

Výdavky na správu
Materiál:
Obálky,perá a ostat.kancelársky materiál

10,67 €

Služby:
Poštovné (výzva na 2%+doporuč.pošt.)

115,90 €

Odmena za výkon. účtovníctva

483,00 €

Daň z dohôd o vykonaní práce:

113,30 €

Zdrav.poistenie a povinné odvody SP:

293,44 €

Poplatky banke (za hot.a vedenie účtu,):

161,34 €

Poplatky (notárska zápisnica+overovanie)

77,81 €

Spolu výdavky na správu:

1.255,46 €

Výdavky na zabezpečenie účelu, pre ktorý bol fond zriadený:
1. Materiálne výdavky:
Nosiče USB.DVD a nahr.zariadenie

404,46 €

Kvety účinkujúcim

160,00 €

Ceny víťazom súťaží (knihy, šport.potreby)

92,64 €

Fotky, obaly pre orchester,obálky

41,16 €

Materiál na výdavky Deň otvor.dverí:

156,94 €

Stravovanie-porota,zbory (sústredenia)

392,66 €

Laminátové tašky a prezenty k výročiu

313,69 €

Kostýmy pre spev.zbory a projekty

1.324,50 €

Materiál na zhot.kostýmov(látky,stuhy)

1052,88 €

Rekvizity:rámy, masky,umelé kvety

107,72 €

Pomoc.materiál na rekvizity: farby,laky

101,87€

2. Služby:
Doprava (autobus na podujatia)

1.572,00 €

Cestovné-:vlak,bus, auto vlastné

161,94 €

Ubytovanie účinkujúcich (festivaly,súťaž)

373,47 €

Stravné účinkujúcich (počas akcií)

383,50 €

Nájom priestorov (výročie, podujatia)

3.127,55 €

Tlač.plagátov a,pozvánok,viazanie mat.

702,04 €

Tlač knihy k 25.výročiu školy-projekt

5.332,80 €

Predpredaj vstupeniek

29,75 €

Výročie: služby Národ.domu-projekt

2.000,00 €

Stravovanie účinkujúcich-projekt

1.854,50 €

Šitie kostýmov-spevácke zbory

1.034,00 €

Služby Deň otvor.dverí (rozm.práce,poštov.)

86,50 €

Účast.poplatky-súťaže,festivaly

457,40 €

Vstupné na kultúr. podujatia

1.353,50 €

Poštovné-pozvánky na podujatia

234,50 €

Ostat.služby (osvetlovač koncertov)

1.000,00 €

Zabezpečenie služby Isic-žiaci

1.056,36 €

Spracovanie dizajnu CD,fotograf.služby

220,00 €

Ozvučenie koncertov a podujatí-projekty

880,00 €

Požičovné kostýmov na účinkovanie

112,50 €

Inzercia podujatí

42,00 €

3. Ostatné:
Poskytnuté štipendium žiakom

830,00 €

Poskytnuté odmeny aktív.žiakom

1.015,00 €

Zmluvy o umeleckom výkone-podujatia

1.030,00 €

spolu výdavky na zabez. účelu:

29.037,83 €

Spolu výdav. na správu a účel:
Výsledok hospodárenia:
Stav fin.prostriedkov k 31.12.2017:

30.293,29 €
+ 1.657,55 €
15.070,01 €

V. Stav majetku a záväzkov fondu k 31. decembru 2017
Neinvestičný fond Pro-Konzervatórium,n.f. vlastní jednu zostavu - veža SONY, aparatúru
Subbas STING zaradené ako hmotný investičný majetok a jednu vežu AIWA+prídavné reproduktory,
mikrofóny + stojany zaradené ako DHM.
Záväzky voči iným subjektom nemá!

VI. Zmeny vykonané v štatúte a v zložení orgánov:
V priebehu roku 2017 nedošlo k žiadnym zmenám v štatúte ani v zložení orgánov.

v Banskej Bystrici, 29.3.2018
Za ekonomickú stránku zodpovedá:
Buckulčíková, účtovníčka

Schválil:
Mgr. Aleš Solárik, ArtD.

